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Deze richtlijn is opgesteld om zodanig gebruik van testers van cosmetica in winkels te bevorderen dat 
verspreiding van Covid-19 door het gebruik van deze testers wordt voorkomen. Deze richtlijn is 
gebaseerd op een recente wetenschappelijke beoordeling (juni 2020) door de Duitse viroloog Prof. 
Dr. Med. H. Streeck van het gebruik van cosmetica testers in winkels in Duitsland.1 NCV en CBD 
hebben dit advies bewerkt tot bijgaande richtlijn.  

CBD en NCV streven ernaar dat de bij hen aangesloten bedrijven deze richtlijn toepassen. 

 

A. Definitie 

Testers zijn full-size producten die niet bestemd zijn voor de verkoop. Testers dienen voor gebruik in 
de winkel en worden door meerdere klanten gebruikt. Zij onderscheiden zich daarmee van de 
producten in de winkels die voor de verkoop bestemd zijn en niet geopend en getest mogen worden. 
Onder testers worden niet verstaan de sachets of probeerbuisjes om aan de klant voor thuisgebruik 
mee te geven. 

Deze richtlijn is van toepassing op testers voor geuren, crèmes, vloeibare make-up, poeders, lipstick 
en mascara. 

B. Uitgangspunten 
1. De klant maakt zelfstandig en op eigen initiatief gebruik van de testers in de winkel. 

Medewerkers in de winkel moeten geïnformeerd zijn over procedures van het gebruik van 
testers door klanten, inclusief de procedures voor een goede handhygiëne.  

2. Klanten dienen zich te houden aan de, in de winkels, geldende regels van handhygiëne 
volgens het Protocol bescherming en veiligheid medewerkers en klanten drogisterijbranche 
d.w.z. het reinigen of desinfecteren van handen en winkelmandjes bij binnenkomst van de 
winkel en het reinigen of desinfecteren van de handen na het gebruik van de tester. 

3. In de winkel worden de klanten geïnformeerd over de regels van handhygiëne en wordt 
(binnen de daartoe bestaande mogelijkheden) toezicht gehouden op de naleving door de 
klanten van de regels van handhygiëne2.   

                                                             
1 Prof.Dr.med. H. Streeck, Virologische Risikoeinschätzüng zur SARS-CoV2 Infektionswahrscheinlichkeit: über 
Kosmetik-Testprodukte im Handel. 30 June 2020 
 
2 Er zijn twee manieren van handhygiëne namelijk reinigen en desinfecteren. Voor de betekenis van deze 
begrippen wordt verwezen naar de Richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in openbare gezondheidszorg 
van het RIVM, vastgesteld LOI: maart 2017. Reinigen gebeurt door het wassen van handen met zeep en water; 
desinfecteren door het desinfecteren van handen met handdesinfectiemiddelen die zijn toegelaten door het 
Cbtg (N-code) en/of CBG (RVG). In de winkel ligt gebruik van desinfectiemiddelen het meest voor de hand. 



4. Het gebruik van testers vormt, afhankelijk van de uitvoering en het toezicht, een beperkt 
risico op het overdragen van Covid-19.3 Deskundigen zien alleen een eventuele risico op 
besmetting door het gebruik van tester wanneer: 

• Een door covid-19 besmette persoon actief het virus overdraagt door of het 
direct hoesten en niezen op de oppervlakte van de tester of indirect door de 
tester aan te raken met de hand waarop gehoest en geniest is en  

• Een tweede persoon korte tijd daarna dezelfde tester aanraakt en de tester 
direct in contact met slijmvlies brengt dan wel de hand waarmee de tester is 
aangeraakt in contact brengt met slijmvlies. (Streeck, 2020). 

5. Deze richtlijn bevat gebruiksinstructies die beogen om dit mogelijk risico op overdracht van 
het virus bij het gebruik van testers zo veel mogelijk te voorkomen.  

6. Bij de invoering van de cosmeticatesters nemen leverancier en retailer een terughoudende 
opstelling in acht waarbij leidend is dat de gezondheid van de klanten niet in het geding 
komt. 
 

C. Instructies voor het gebruik van testers door de klant in de winkel 

Algemeen 

Voor het veilig gebruik van testers is het volgende een vereiste: 

• Bij binnenkomst van de winkel de handen en het winkelmandje reinigen of desinfecteren; 
• Contact van de tester met slijmvliezen van ogen en lippen (gezicht) vermijden; 
• Contact van het product in de tester met slijmvliezen van ogen en lippen (gezicht) vermijden; 
• Na het gebruik van testers de handen reinigen of desinfecteren. 

Specifiek 

Parfumtester: De klant neemt de testflacon in de hand, sproeit product op papier of de huid, en 
plaatst de tester (afgesloten) terug. De klant reinigt of desinfecteert de handen. 

Lippenstift en make-up tester: De klant neemt de tester in de hand en brengt het product op de rug 
van de gereinigde of gedesinfecteerde hand aan om de (kleur)eigenschappen te beoordelen. De 
tester wordt (afgesloten en) teruggeplaatst. Niet op het gezicht aanbrengen! De klant reinigt of 
desinfecteert de handen. 

Vloeibare make-up, crème en tester van vergelijkbare producten: De klant neemt de tester in de 
hand en brengt het product op de rug van de gereinigde of gedesinfecteerde hand aan om het uit te 
proberen. De tester wordt (afgesloten en) teruggeplaatst. Crème uit een pot wordt eenmalig en met 
een wegwerpspatel opgebracht. Deze wordt afgedankt bij het daarvoor bestemde winkelafval4. De 
klant gooit de spatel weg. De klant reinigt of desinfecteert de handen. 

Tester in poedervorm: De klant neemt de tester in de hand en met een wegwerpborsteltje/kwastje 
wordt product eenmalig opgenomen en op de rug van de gereinigde of gedesinfecteerde hand 
aangebracht. De tester wordt (afgesloten en) teruggeplaatst. De klant reinigt of desinfecteert de 
handen. 

                                                             
3 Lancet (2020): Exaggerated risk of transmission of COVID-19 by fomites.  
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30561-
2/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email  
4 In Europa wordt per 2021 een wettelijk verbod voor eenmalig te gebruiken plastic producten van kracht. 



Mascara tester: De klant neemt de tester in de hand en met een wegwerpborsteltje wordt product 
opgenomen en op de rug van de gereinigde of gedesinfecteerde hand aangebracht. De tester wordt 
(afgesloten en) teruggeplaatst. De klant reinigt of desinfecteert de handen. De originele applicator 
wordt niet gebruikt. 

D. Leverancier en retailer 

Testers worden alleen in overleg met de leverancier geplaatst in de winkel. De leverancier draagt de 
zorg voor informatie over het veilig gebruik van testers naar de retail waarmee retail de klanten kan 
informeren. 

De retailer draagt er zorg voor dat de klant in de winkel wordt geïnformeerd over de 
gebruiksinstructies voor testers door naar keuze mondelinge of schriftelijk informatie of aanwijzingen 
bij de testers. 

De retailer draagt binnen de bestaande mogelijkheden zorg voor toezicht op de naleving door de 
klanten van de regels van handhygiëne.  

De retailer desinfecteert 1 of 2 maal per dag de oppervlakten van de gebruikte testers. 


